
Σκέψου τον πλανήτη σου...
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Ποιοτική αναβάθμιση
των θρησκευτικών εορτών 

1Ο Εμπορικό - Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πάρου     

ΜΙΚΡΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
Το Εμπορικό – Πολιτιστικό Φεστι-

βάλ Πάρου, με τη συμμετοχή μόνο 
παριανών επιχειρηματιών,  είναι 
πλέον γεγονός. Το Δημοτικό Συμ-
βούλιο στη συνεδρίασή του στις 31 
Αυγούστου ενέκρινε ομόφωνα από 
τους παρόντες Δημοτικούς Συμβού-
λους (είχαν αποχωρήσει η παράταξη 
Πάρος ΑΞΙΑ και ο επικεφαλής της 
Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μ. Ισιγώ-
νης), την πραγματοποίησή του, απο-
δεχόμενο το αίτημα του Εμπ/κου 
Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου.

Έτσι, το Φεστιβάλ, σύμφωνα με το 
σχεδιασμό του Συλλόγου θα πραγ-
ματοποιηθεί για τον Δεκαπενταύ-
γουστο στην Παροικία, από 11 έως 
15 Αυγούστου και των Εννιάμερων 
της Παναγίας στην Νάουσα, από 19 
έως 23 Αυγούστου. Στην  Παροικία, 
θα γίνει στην παραλία, κάτω από 
το Κάστρο-Λόφος Αγ.Κων/νου και 
στην  Νάουσα στο χώρο δίπλα στην 
Παντάνασσα, όπου οι εκθέτες θα 
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε 
ομοιόμορφες καλαίσθητες παγόδες.

Τα προϊόντα που θα εκθέσουν τα περίπτερα θα είναι Παι-
χνίδια, Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα, μπιζού, υφαντά και 

διάφορα άλλα είδη. 
Οι εκθέτες είναι οκτώ παριανοί 

επιχειρηματίες, θα στηθούν 10 πα-
γόδες, ενώ στην Παροικία και στην 
Νάουσα, κοντά στο χώρο των εκ-
θετών θα λειτουργεί και ένα μικρό 
λούνα παρκ για τα παιδιά με πέντε 
παιχνίδια, καρουζέλ τρενάκι, μικρή 
πίστα με συγκρουόμενα κ.λπ. 

Ο Πρόεδρος του Εμπ/κού Συλλό-
γου Απ. Αλιπράντης εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι «η αναβάθμιση της 
εμποροπανήγυρης σε Φεστιβάλ θα 
δικαιώσει και τον Σύλλογο, αλλά και 
το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε του 
χρόνου να υπάρχει ακόμη μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή». 

«Τόλμημα» χαρακτήρισε την αλ-
λαγή ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης 
και «καινοτομία» ο Αντιδήμαρχος 
Μ. Κωβαίος. Σύσσωμο το Δημοτικό 
Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση 
του Προέδρου της Δημοτικής Κοι-
νότητας Νάουσας για διάρκεια του 
φεστιβάλ στην Νάουσα μόνο τρεις 

ημέρες, με το αιτιολογικό ότι δεν θα δουλέψουν τα μαγα-
ζιά. σελ.3

Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

Ανοιχτά κάθε μέρα!Ιταλικά έπιπλα κουζίνας «GRUPPO CUCINE». 
Επιλέξτε την κουζίνα των ονείρων σας µε µοναδικό 
design, άριστη ποιότητα σε πολύ προσιτές τιµές.
Ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί την δική σας κουζίνα...ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ: Μάρπησσα Πάρου | τηλ: 22840 42642 | κιν: 6974.812383 | fax: 22840 43250
e-mail: info@frwood.gr | web: www.frwood.gr
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Λατρευτικές εκδηλώσεις και πανηγύρι
του Δεκαπενταύγουστου

Η γιορτή της Παναγίας
Με λαμπρότητα θα γιορταστεί και 

φέτος η Γιορτή της Παναγίας στις 15 
Αυγούστου. Οι θρησκευτικές εκδη-
λώσεις αρχίζουν από τις 13 Αυγού-
στου και θα ολοκληρωθούν στις 15 
του μήνα με τη Λιτάνευση της Ιερής 
εικόνας και του Επιταφίου της Πανα-
γίας, καθώς και με τη νησιώτικη βρα-
διά από το Δήμο Πάρου. συνέχεια σελ.3

ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ
Υπογράφεται η σύμβαση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αποχώρηση μερίδας της αντιπολίτευσης

«ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ Η ΠΑΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ»
Διώχνουν τους πλανόδιους από τα άλλα νησιά
και αυτοί έρχονται στην Πάρο,  γιατί είναι πλημμελείς
οι έλεγχοι.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ
ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!
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Δεν μεταδόθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο
λόγω απουσίας του χειριστή 

Κίνηση διαμαρτυρίας 
για σχόλια σε βάρος του

Δεν μεταδόθηκε την Τρίτη 31 Αυγούστου το Δημοτικό 
Συμβούλιο, γιατί απουσίαζε ο Λουκάς Σκιαδάς του Τμή-
ματος Πληροφορικής του Δήμου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
για σχόλια που ειπώθηκαν σε βάρος του, από την επικεφα-
λής της Αντιπολίτευσης Γρηγορία Πρωτολάτη. 

Ο κ. Σκιαδάς ενημέρωσε το Σώμα για την απουσία του 
και την ενόχλησή του για τα συγκεκριμένα σχόλια, με επι-
στολή του που διαβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από 
τον Πρόεδρο Λ. Κοντό.

Στην επιστολή αναφέρεται: 
«Θέμα: Ενημέρωση – Τμήμα Πληροφορικής – Να ενημε-

ρωθεί ο Πρόεδρος, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρ-
χος. Για τους παρακάτω λόγους δεν θα παραβρεθώ στη 
μετάδοση του Δ.Σ. την Τρίτη 31/7/2012, καθώς αναφέρ-
θηκαν στον απολογισμό της κ. Πρωτολάτη σχόλια τα οποία 
δεν με τιμούν προσωπικά. 

» Χωρίς να υπολογίζεται το μισθολογικό κόστος. Οφείλω 
να σας ενημερώσω ότι η αμοιβή μου ανέρχεται στα 700 
ευρώ και εάν υπολογίσετε ότι εργάζομαι περισσότερες 
ώρες από τις προβλεπόμενες, ότι υποστηρίζω και υποστή-
ριζα όλα τα νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις, 
ότι χρησιμοποιώ το δικό μου μεταφορικό μέσο για την 
αποκατάσταση προβλημάτων και βλαβών σε όλες τις τοπι-
κές και δημοτικές κοινότητες, ότι αφιερώνω χρόνο για τη 
μετάδοση δημοτικών συμβουλίων από το 2009 και εξακο-
λουθώ να υποστηρίζω Λιμενικό Ταμείο και ΚΔΕΠΑ χωρίς 
να προβλέπεται από τον Κώδικα η παρουσία μου, σας έρ-
χομαι πολύ οικονομικά και χωρίς να παίρνω υπερωρίες. 

»Σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι ότι το παραγόμενο 
αποτέλεσμα είναι αντίστοιχο των δαπανών του Δήμου Πά-
ρου και ακόμα αναφέρεται το μισθολογικό κόστος σε έναν 

απολογισμό.
»ΥΓ. Στο αυτοτελές γρα-

φείο Οργάνωσης και Πληρο-
φορικής δεν αρνήθηκα ποτέ 
να δώσω οποιαδήποτε χρή-
σιμη πληροφορία, ακόμη και 
για το ασύρματο δίκτυο και 
τονίζω για μια ακόμη φορά, 
κανένα ασύρματο δίκτυο 
δεν θεωρείται προβληματι-
κό, ακόμα και αν απαιτείται 
χρήση εξωτερικής συσκευ-
ής για τη λήψη του σήματος, 
(εάν είναι έτσι, τότε το τηλε-
οπτικό σήμα είναι προβλη-
ματικό και κακώς απαιτείται 
κεραία στην ταράτσα του 
σπιτιού μας).

»Συγνώμη, αλλά τέτοια 
αναληθή σχόλια δεν μπο-
ρούν να με αφήνουν αδιά-
φορο, γιατί εκτός από Δη-
μοτικός Υπάλληλος είμαι και 
δημότης και χρησιμοποιώ το 
ασύρματο δίκτυο ως ένας 
από τους 15.771 χρήστες 
από την αρχή του έτους». 
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

Υστέρνι Νάουσας, Πάρος
T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ 
Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ
Ο Μαργαρίτης Ηλίας του 

Δημητρίου και της Ελευθερί-
ας, το γένος Σκιαδά που γεν-
νήθηκε στο Μαρούσι Αττικής 
και κατοικεί στην Πάρο και η 
Κατσούλη Μαρία του Αργυ-
ρίου και της Άννας, το γένος 
Παντελαίου που γεννήθηκε 
στον Πειραιά και κατοικεί 
στην Πάρο πρόκειται να πα-
ντρευτούν τον Αύγουστο 
στην Πάρο. 

ΕΥΧΕΣ
Ο διακεκριμένος ιατρός 

πνευμονολόγος Καστανιάς 
Νικόλαος από τις Λεύκες, 
βάπτισε τον εγγονό του στις 
28 Ιουλίου και το όνομα αυ-
τού Βασίλης. Στους ευτυχείς 
γονείς και στη νονά, τους εύ-
χομαι να τους ζήσει. Ο θείος 
τους, Χαράλαμπος Παντελαί-
ος. 

Το… έβαλαν στα πόδια
Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου στις 31 Αυγούστου η παράταξη Πάρος ΑΞΙΑ και 
ακολούθησε ο επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών 
Μ. Ισιγώνης, επικαλούμενοι μη έγκαιρη ενημέρωσή τους 
για τα θέματα των συνεδριάσεων. 

Το θέμα έθεσε η κ. Πρωτολάτη λέγοντας ότι κατά κόρον 
η ενημέρωση δεν είναι έγκαιρη, ώστε να μπορούν να προ-
ετοιμαστούν. Τόνισε μάλιστα ότι στη συγκεκριμένη συνε-
δρίαση υπήρχαν σοβαρά θέματα, όπως το Εμπορικό – Πο-
λιτιστικό Φεστιβάλ και άλλα, για τα οποία δεν μπόρεσαν να 
προετοιμαστούν σωστά, λόγω καθυστέρησης του φακέλου 
των θεμάτων και ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης. 

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο κ. Ισιγώνης, ταυτιζόμενος 
απόλυτα με την κ. Πρωτολάτη και ζητώντας με τη σειρά του 
την αναβολή της συνεδρίασης. 

Τα επιχειρήματα των δύο επικεφαλής αντέκρουσαν ο 
Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και ο Πρόεδρος του Σώματος 
Λ. Κοντός με στοιχεία, χαρακτηρίζοντας προσχηματική την 
κίνησή τους. Αποφασίστηκε ωστόσο, ο φάκελος να μην δι-
ανέμεται από την προσωπική εταιρία του κ. Κοντού, αλλά 
να ετοιμάζεται έγκαιρα και να τον παραλαμβάνουν από το 
Δήμο οι επικεφαλής των παρατάξεων. 

Το αίτημα για αναβολή της συνεδρίασης απερρίφθη, 
όμως η κ. Πρωτολάτη αποχώρησε μαζί με τους συμβού-
λους της παράταξής της. Αμέσως μετά την αποχώρηση της 
Πάρος ΑΞΙΑ, ο κ. Ισιγώνης δήλωσε ότι ακολουθεί… 

Ο κ. Ροκονίδας, επικεφαλής παράταξης Λαϊκή Συσπεί-
ρωση, είχε συμφωνήσει με τους συναδέλφους του για 
καθυστέρηση ενημέρωσης των θεμάτων, επισημαίνοντας 
παράλληλα ότι κανένας σύμβουλος δεν έχει στα χέρια του 
τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Όποιος σύμβουλος το επιθυμεί μπορεί εύκολα να τον 
παραλάβει, ήταν η απάντηση του Δημάρχου. 

Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε με 
τους συμβούλους της συμπολίτευσης και τον κ. Ροκονίδα. 

Οι αποχωρήσαντες, οι οποίοι χαρακτήρισαν ορισμένα 
από τα θέματα πολύ σοβαρά, δεν έμειναν να πράξουν το 
καθήκον τους, όπως οφείλουν στους ψηφοφόρους τους, 
που τους εμπιστεύτηκαν για να τους υπερασπίζονται και 
όχι να πουλάνε «μούρη» ή ν’ αποφεύγουν με «ηρωισμό» 
τους σκοπέλους.  

Η θέση τους είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην αντι-
πολίτευση, της οποίας ο ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε υπέρ 
της αντιμετώπισης του έλους στις Κολυμπήθρες

Για προστασία
των κατοίκων
και του υδροβιότοπου 

Η κατάσταση στα ποταμάκια προς τις Κολυμπήθρες όσο 
η θερμοκρασία ανεβαίνει γίνεται ακόμη χειρότερη. Το έλος 
είναι πλέον στη χειρότερη του μορφή, βρώμα και δυσω-
δία στην περιοχή και νεκρά ψάρια στο ποταμάκι δίπλα στο 
κάμπινγκ. Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως υδροβιότο-
πος και γι’ αυτό απαγορεύεται κάθε αυθαίρετη παρέμβα-
ση, όμως, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα ποταμάκια, κυρίως 
αυτό δίπλα στο κάμπιγκ, ούτε τα υπέροχα πουλιά που βλέ-
παμε το χειμώνα δεν θα ξανακαθίσουν…

Το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αίτη-
μα του Συλλόγου «Οι Κολυμπήθρες» και κρίθηκε ομόφω-
να ότι θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί. Έτσι, αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθεί τεχνική έκθεση από τον περιβαλλοντο-
λόγο του Δήμου, να περιγραφεί ο τρόπος  αντιμετώπισης 
με παρεμβάσεις στο πλαίσιο που αφορά τους υδροβιότο-
πους, να εγκριθεί το σχέδιο από την αρμόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας, ώστε ν’ αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να 
προστατευθούν οι κάτοικοι των Κολυμπηθρών, αλλά και 
ο υδροβιότοπος. 

Αποφασίστηκε επίσης, να συνδεθούν με την αποχέτευση 
όσα σπίτια στην περιοχή δεν είναι συνδεδεμένα. 

Τέλος κρίθηκε, ότι δεν ευθύνεται η ΔΕΥΑΠ και τα λυ-
ματοστάσιά της που βρίσκονται στην περιοχή, γιατί όπως 
ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Στ. Φρα-
γκούλης, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να μην υπάρχουν 
υπερχειλίσεις. 

Καταγγελία δημοτών για εκτεθειμένες
φιάλες υγραερίου σε χωράφι

Υπέρ των κατοίκων
το Δημοτικό Συμβούλιο

Υπέρ των κατοίκων των Κολυμπηθρών τάχθηκε ομό-
φωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ότι αφορά στη διαμαρ-
τυρία τους για τις φιάλες υγραερίου που είναι εκτεθειμένες 
σε χωράφι από ιδιώτη που τις εμπορεύεται. 

Η κ. Βαβανού, γραμματέας του Συλλόγου «Οι Κολυμπή-
θρες», που έκανε την καταγγελία ενημέρωσε το Δημοτικό 
Συμβούλιο πως απευθύνθηκε σε όλες τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες, ενώ έγινε αυτοψία στο χώρο από τον αστυνομικό 
διοικητή Νάουσας. 

Όπως είπε, οι φιάλες είναι (οι περισσότερες γεμάτες), 
πάνω σε ξερά χόρτα, ενώ δεν υπάρχει  πυρασφάλεια και 
γενικά καμία προστασία, ούτε για τους κατοίκους, αλλά 
ούτε για το περιβάλλον – περιοχή. 

Η κ. Βαβανού ζήτησε την απομάκρυνση των φιαλών είτε 
με άδεια του ιδιοκτήτη είτε χωρίς άδεια. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά και ζή-
τησε να δοθεί εντολή απομάκρυνσης των φιαλών.

Συνάντηση Πουσσαίου  με τον Υπουργό Ναυτιλίας 

Επί τάπητος το ακτοπλοϊκό
Τις προτάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα 

ζητήματα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών, υιοθέ-
τησε ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής 
Μουσουρούλης, κατά τη συνάντηση που είχε την περα-
σμενη Τρίτη  με τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώρ-
γο Πουσσαίο. Στην πολύωρη συνάντηση, ο κ. Πουσσαίος 
παρουσίασε στον Υπουργό το σχέδιο της Περιφέρειας για 
τις συνδυασμένες μεταφορές με ανταποκρίσεις όλων των 
μεταφορικών μέσων (αεροπλάνα – υδροπλάνα - πλοία 
κορμού), καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης των Διεθνών 
Αεροδρομίων Θήρας και Μυκόνου, αλλά και των 4 άλ-
λων νησιών (Μήλου-Πάρου-Νάξου-Σύρου). Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η πρόταση που κατέθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κυκλάδων προϋποθέτει την αξιοποίηση του συνόλου του 
νησιωτικού χώρου και όχι μεμονωμένα του κάθε νησιού, 
με έμφαση στον σχεδιασμό ανταποκρίσεων μεταξύ των 
νησιών, τη διασύνδεση, αλλά και την εκμετάλλευση των 
μέσων μεταφοράς που υπάρχουν κυρίως στα μεγαλύτερα 
και πιο ανεπτυγμένα νησιά.

Ο Υπουργός, κ. Μουσουρούλης, συμφώνησε πως πριν 
από τη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό και τη δρομο-
λόγηση λύσεων των ακτοπλοϊκών ζητημάτων θα υπάρξει 
διάλογος και διαβούλευση με συγκεκριμένους φορείς.

Στη συνέχεια, ο κ. Πουσσαίος συναντήθηκε με τον Γε-
νικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Κώστα 
Μουτζούρη, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που άπτονται 
των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα λιμάνια. Κατά τη 
συνάντηση επισημάνθηκε η ανάγκη για απλοποίηση των 
διαδικασιών αποκατάστασης, όπου είναι αναγκαίο, των 
λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά και η αξιοποίηση των συ-
γκεκριμένων υποδομών.

Ανοικτό συνέδριο στις Λεύκες  
Το 5ο Τριήμερο του Συνεδρίου είναι από 3 έως 5 Αυγούστου 

και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκών. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα: Παρασκευή 3 Αυγούστου, στις 

19:30 μμ. ομιλία με βασικό εισηγητή τον  κ. Παλλαντζά Στέ-
φανο, Πολιτικό Μηχανικό, Ιδρυτή & CEO της Project15. Θέμα: 
Παθητικό κτίριο, ένα μοντέλο να ζεις και να επιχειρείς τον 21ο 
αιώνα. Η νομοθετική κατοχύρωση και η αγορά αυτόνομων 
ενεργειακά κτιρίων, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, κύρια 
στον τουριστικό τομέα.

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012, ώρα 19.30 μμ. Βασικός Ειση-
γητής : Χάρης Τομπούλογλου, Νομικός, Ισόβιο μέλος του Διοικ. 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παίδων ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Θέμα: Πρόταση για την Παιδιατρική κάλυψη της Πάρου.
Οι επόμενες συναντήσεις είναι προγραμματισμένες για  10-

12 Αυγούστου, 17-19 Αυγούστου.
Εισηγητές: Sandrine Roussos Werner, President of GLOBAL 

KITER FOUNDATION, Ιορδάνης Λαδόπουλος, Καθηγητής ΑΣΟ-
ΕΕ, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στέφανος Μικρό-
πουλος, Οικονομολόγος,, ιδρυτής  της eco-alma, Υπεύθυνος 
για την πρωτοβουλία ‘Η Ελλάδα Μπορεί’.
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Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο,

σε Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά,
πάντα στην πρώτη σελίδα της google

Μπές και δες!

τ: 22840 28025
e: nadia@smileweb.gr

www.paros-vacations.com

διαφήµισε την επιχείρησή σου
από 84€/χρόνο

για να σε βρίσκουν όλοι!

συνέχεια από σελ.1
Όπως ανέφερε ο γραμματέας του Συλλόγου Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης, οι πέντε ημέ-

ρες είναι προϋπόθεση, γιατί οι έμποροι που μετέχουν ρισκάρουν… Άλλωστε πλήρωσαν 
για 5 ημέρες και αυτό δεν μπορεί ν’ αλλάξει. Για τη μικρή συμμετοχή, ο κ. Ραγκούσης 
τόνισε πως κάθε νέα προσπάθεια έχει δυσκολίες, οι έμποροι είναι επιφυλακτικοί, θα πρέ-
πει όμως να ενθαρρυνθούν, για μεγαλύτερη συμμετοχή του χρόνου, αλλά και για να μην 
επιστρέψουμε στα ίδια (εμποροπανήγυρη). 

Στο φεστιβάλ θα συμμετέχει και ομάδα του Κέντρου ΑΜΕΑΙ Νάουσας, με παγόδα που 
τους παρέχει δωρεάν ο Εμποκ/κός Σύλλογος. 

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαμορφώθηκε επιτροπή από 
δημοτικούς Συμβούλους και εκπροσώπους του Συλλόγου για τον καθορισμό των χώρων, 
τη διάταξη των περιπτέρων (παγόδες), του μικρού λούνα παρκ και των εξεδρών για τις 
εκδηλώσεις που θα γίνονται από την ΚΔΕΠΑΠ, παράλληλα με το φεστιβάλ.

Ποιοτική αναβάθμιση
των θρησκευτικών εορτών 

1Ο Εμπορικό - Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πάρου     

ΜΙΚΡΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

Λατρευτικές εκδηλώσεις και πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου

Η γιορτή της Παναγίας
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που διαμορφώθηκε από το Ιερό Προ-

σκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στις φετινές λατρευτικές εκδηλώσεις, εκτός από 
τους προσκεκλημένους Ιεράρχες θα παραστούν εκπρόσωποι της Πολιτείας, εκπρόσωποι 
των Πολιτικών, Στρατιωτικών, Δικαστικών, Εκπαιδευτικών και λοιπών Αρχών του νησιού 
και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Τιμές θα αποδώσουν, πολεμικό πλοίο, άγημα ναυτών του 
Πολεμικού Ναυτικού και οι Φιλαρμονικές του Λιμενικού Σώματος και του Δήμου Πά-
ρου.              

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός της 15ης Αυγούστου θα μεταδοθεί απ’ ευθείας τηλεοπτικά 
από την ΕΤ1 με πανελλαδική και δορυφορική κάλυψη. Παράλληλα, όλες οι Ιερές Ακολου-
θίες (Εσπερινός – όρθρος και Θεία Λειτουργία – Εγκώμια και Λιτανεία), θα καλυφθούν 
από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Εκκλησίας της Ελλάδας (89,5 FM)  και της Ιεράς 
Μητροπόλεως Παροναξίας (92,3 FM).

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
• Δευτέρα 13 Αυγούστου: ώρα 07.00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ώρα 19.30 Εσπερι-

νός. Η τελευταία Μικρή Παράκληση. 
• Τρίτη 14 Αυγούστου: ώρα 07.00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ώρα 20.00 Μέγας Εόρτι-

ος Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Κατά 
την Ακολουθία της Λιτής θα πραγματοποιηθεί η περιφορά του Επιταφίου της Παναγίας 
στον περίβολο του Ιερού Ναού. Ώρα 23.00 Έναρξη Ιεράς Αγρυπνίας που θα περιλαμβάνει 
Μικρό Απόδειπνο, Μεγάλη Παράκληση, Εγκώμια της Παναγίας, Όρθρο και Θεία Λειτουρ-
γία. 
•  Τετάρτη 15 Αυγούστου: ώρα 07.00 Έναρξη Όρθρου. Ώρα 08.30 Πανηγυρικό Αρχιε-

ρατικό Συλλείτουργο μετά Θείου Κηρύγματος. Ώρα 19.00 Πανηγυρικός πολυαρχιερατικός 
Εσπερινός και Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ώρα 20.00 Λιτάνευση της Ιεράς και Θαυ-
ματουργού Εικόνος και του Επιταφίου της Παναγίας. Ώρα 20.10 Δέηση στην εξέδρα του 
Λιμανιού και σύντομη ομιλία. Ώρα 21.30 Έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου 
Πάρου (καύση πυροτεχνημάτων και Νησιώτικη Παριανή βραδιά). 

Σύλληψη  για καλλιέργεια
δενδρυλλίων κάνναβης 

Συνελήφθησαν στις 26 Ιουλίου στην Πάρο, από αστυνομι-
κούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου με την αυτόφωρη 
διαδικασία, δυο ημεδαποί, ηλικίας 44 και 35 ετών, κατηγο-
ρούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, στο πλαίσιο οργα-
νωμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπιστήκαν οι συλλη-
φθέντες να  έχουν εισέλθει σε περιφραγμένη εγκαταλειμμένη 
εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και να εκτελούν εργα-
σίες περιποίησης δενδρυλλίων κάνναβης,  τα οποία καλλιερ-
γούσαν σε γλάστρες που είχαν τοποθετήσει μέσα σε υπόγειες 
τσιμεντένιες δεξαμενές. Κατά την αστυνομική έρευνα βρέ-
θηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν έξι  (6) δενδρύλλια 
κάνναβης ύψους από 90 εκατοστά έως 1.6 μέτρα καθώς και 
διάφορα καλλιεργητικά σύνεργα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Σύρου.

Ανακοίνωση
Στο πλαίσιο των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση της  15χρονης ανήλι-

κης ημεδαπής, η οποία βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη την 19:20 περίπου ώρα της Κυριακής 
22-07-2012, στη παραλία της Νέας Χρυσής  Ακτής ή «Τσερδάκια» στο νησί της Πάρου, παρα-
καλείται όποιος πολίτης  έχει αντιληφθεί ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με το περιστατικό, να 
επικοινωνήσει με την τηλεφωνική  γραμμή 210-6411111 της Διεύθυνσης  Ασφάλειας Αττικής.

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί όλο το 24ωρο, ενώ διασφαλίζεται η ανωνυμία και το 
απόρρητο της επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι, από την πρώτη στιγμή, έχουν μεταβεί στο νησί 
της  Πάρου, εξειδικευμένα κλιμάκια Αξιωματικών από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και 
από Υπηρεσίες ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης  Κυκλάδων, προκειμένου να συνδρά-
μουν στις έρευνες για την εξιχνίαση του  περιστατικού.
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Γιορτή του Ψαριού
Τη Δευτέρα 6 Αυγούστου είναι το Πανηγύρι της Μετα-
μόρφωσης του Σωτήρος και η «Γιορτή του Ψαριού»,  στην 
παραλία της Αλυκής, στις 9.30 το βράδυ.

Το γλέντι περιλαμβάνει, παραδοσιακούς χορούς, ζωντα-
νή μουσική, κεράσματα, κρασί…

Το διοργανώνουν, ο Δήμος Πάρου, η Τοπική Κοινότητα 
Αγκαιριάς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς.

Περιβάλλον,
Πολιτισμός, Θάλασσα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μαρπησσαίων 
και Αρχιλοχιτών Πάρου προσκαλεί στην ομιλία: Περιβάλ-
λον και πολιτισμός στη θάλασσα»,  την Τρίτη 7 Αυγούστου 
και ώρα 20.30 στην πλατεία Παπαγιώργη Στάμενα στη 
Μάρπησσα.

Ομιλητής είναι ο κ. Πέτρος Νικολαΐδης ωκεανογράφος, 
μηχανικός εναλίων έργων.

Εκδηλώσεις
στην Μάρπησσα

Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Μάρπησσα, στο 
πλαίσιο του εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
στις 5 και 6 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
• Κυριακή 5 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Εσπερινός 

με αρτοκλασία
• Δευτέρα 6 Αυγούστου στις 07.30, όρθρος – Θεία 

λειτουργία. Στις 10.30 Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας, με τη 
συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου. Στις 21.30 μουσι-
κοχορευτική βραδιά στην πλατεία «Παπά Γιώργη Στάμενα» 
με το Παριανό συγκρότημα «Delaparo» και χορούς από 
το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Γυναικών Μάρ-
πησσας. Παράλληλα, στην αίθουσα της Αγροτολέσχης θα 
λειτουργεί η έκθεση φωτογραφίας και ποίησης του Γιάννη 
Κωβαίου, «Φωτογραφίες – 2012». Η έκθεση θα παραμείνει 
έως τις 12 Αυγούστου.  

«Hope Homes»
Έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης «Hope Homes», ζωγρα-

φική και κατασκευές, την Τετάρτη 1 Αυγούστου στο κτίριο 
της Μαρίνας στην παραλία της Νάουσας. Η διάρκεια της 
έκθεσης θα είναι έως τις 15 Αυγούστου και θα λειτουργεί 
καθημερινά από τις 19.00 έως τις 23.00.

Διοργανωτές είναι ο Δήμος Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ.

Έκθεση Γλυπτικής 

Έργα του γλύπτη Χρήστου Ριγανά εκτίθενται στην 
γκαλερί «Παριανά Μάρμαρα», του Μ. Φωκιανού (αγορά 
Παροικίας) από την πρώτη Αυγούστου που έγιναν και τα 
εγκαίνια. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 3 Σεπτεμβρίου. 

Ο Χρ. Ριγανάς είναι ένας από τους γλύπτες που συμμε-
τείχαν στο Συμπόσιο Γλυπτικής και ένα έργο του βρίσκεται 
στο Μαράθι.

Διασυλλογικοί αγώνες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διασυλλογικό camp 
μεταξύ των ναυτικών ομίλων Δελφίνια Πάρου και Ναυτι-
κού Ομίλου Βουλιαγμένης. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 
αγώνες την 14η και 15η Ιουλίου στην Χρυσή Ακτή της Πά-
ρου. 

Οι αθλητές που συμμετείχαν ήταν από 11 έως 18 ετών και 
οι κατηγορίες στις οποίες έλαβαν μέρος ήταν Techno293 
(Ολυμπιακή κλάση νέων) καθώς και Race board  - Slalom. 
Τα ονόματα των αθλητών ήταν τα εξής:

Techno293
Θέση Ονομ/νυμο
1 Ανδρέας Αράπογλου
2 Πέτρος Γεωργίου
3 Δημήτρης Αράπογλου
4 Ναταλία Αράπογλου
5 Θοδωρής Αρβανίτης
6 Σάμης Ναμίας
Race board – Slalom
Θέση Ονομ/νυμο
1 Γιάννης Μπούμπας
2 Ανδρέας Αράπογλου
3 Βασίλης Τσούμπρης
4 Δημήτρης Αράπογλου
5 Κων/νος Γραμματόπουλος
6 Λάμπρος Κοντομούρτος
7 Πέτρος Γεωργαρίου
8 Σάμης Ναμίας
9 Μιχάλης Μετζιδάκης
10 Ελένη Γεωργαρίου
11 Έλσα Κλέτσα
12 Δημήτρης Πραματιάς
Υπεύθυνοι camp και αγώνα: Φυσιλάνης Θοδωρής, Στέ-

φανος Λεονέττι και Μουτσάτσος Κώστας.
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Τι θα πει αυτό;

Ψηφίστε την καλύτερη αφίσα ή βίντεο!

Συμμετέχουν
και δικά μας παιδιά

To βίντεο του 4ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Πα-
ροικίας Πάρου επιλέχθηκε ανάμεσα από 26 συμμετοχές 
και έτσι οι λιλιπούτειοι μαθητές συμμετέχουν στον Πανελ-
λήνιο Μαθητικό διαγωνισμό Δημιουργίας Αφίσας ή Βίντεο 
για την εκστρατεία του “Δικτύου κατά της Βίας στο σχολείο” 
που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 

Το βίντεο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον κ. Κων-
σταντίνο Παρδάλη καθηγητή και δημιουργό του τμήμα-
τος ΟΠΤΙΚΟ- ΠΟΙΗΣΗ των εικαστικών εργαστηρίων της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π Δήμου Πάρου

Τα έργα θα πλαισιώσουν τις δράσεις του «Δικτύου» και 
θα αποτελέσουν την εκστρατεία προώθησης του μηνύμα-
τος κατά της βίας στο σχολείο για το σχολικό έτος 2012-
2013.

Μπορείτε λοιπόν να ψηφίσετε την καλύτερη  αφίσα 
και το καλύτερο video στο facebook της Γ.Γ.Ν.Γ. (http://
www.facebook.com/ggneasgenias), έως και την Τρίτη 
07/08/2012 έως τις 13.00 κάνοντας «Like» στα αναρτημέ-
να έργα. 

Μάγεψε με τη φωνή και τα υπέροχα τραγούδια της, η 
Νατάσσα Μποφίλιου,  η οποία παρέμεινε στην πίστα πε-
ρισσότερο από δύο ώρες. Το θεατράκι των Λευκών ήταν 
ασφυκτικά γεμάτο, όπου θεατές και καλλιτέχνης ήρθαν 
πολύ κοντά και δεν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν μαζί 
της, όταν τους το ζήτησε. Μαζί της ο Θέμης Καραμουρα-
τίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.
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Διώχνουν τους πλανόδιους τα άλλα νησιά
και αυτοί έρχονται στην… ξέφραγη Πάρο 

Ο Δήμος συντονιστής
κατά του παραεμπορίου

Σε κανένα νησί των Κυκλάδων δεν είναι τόσο έντονο το 
φαινόμενο του παραεμπορίου, όσο στην Πάρο. Οι προσπά-
θειες του Εμπ/κου Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου προς 
κάθε κατεύθυνση, δεν απέδωσε, γιατί δεν βρίσκεται η 
χρυσή τομή σε ότι αφορά στο συντονισμό των δυνάμεων 
(Αστυνομία – Λιμεναρχείο – Δημοτική Αστυνομία). Έτσι, ο 
έλεγχος είναι σχεδόν ανύπαρκτος και οι παράνομοι έμπο-
ροι έχουν κατακλύσει το νησί. Φυτά, γλάστρες, καρέκλες, 
κουζινικά, είδη δώρων, CD και οτιδήποτε άλλο, το οποίο δι-
ατίθεται σε παριανά μαγαζιά, πωλείται στους δρόμους του 
νησιού, σε χαμηλή τιμή και αμφιλεγόμενη ποιότητα. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση που ελήφθη στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας με τη συμμετοχή πολλών αρμόδιων 
υπηρεσιών, όπως του Λιμενικού Σώματος, της ηγεσίας της 
ΕΛ.ΑΣ και του ΣΔΟΕ (δημοσίευσε η ΦτΠ στο προηγούμενο 
φύλλο), θα πρέπει η Αστυνομία και το Λιμεναρχείο ν’ αντι-
μετωπίσουν το φαινόμενο σε συνεργασία με τη Δημοτική 
Αστυνομία. 

Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Παροικίας παρα-
δέχτηκε ότι αυτό το χάλι δεν υπάρχει σε άλλο Κυκλαδίτικο 
νησί. Όπως είπε, έχει απευθυνθεί στη Δημοτική Αστυνομία 
για συνεργασία, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη απάντηση. Υπό-
ψη, ότι στη Δημοτική Αστυνομία είναι μόνο δύο άτομα, τι να 
πρωτοπρολάβουν. Ο κ. Αβραμίδης είπε πως θα επανέλθει 
για συνεργασία με γραπτό αυτή τη φορά αίτημα. 

Στο Λιμεναρχείο, τώρα, ο Λιμενάρχης κ. Γιαλελής συμ-
φωνεί να διατεθεί ένα άτομο από το Σώμα για ελέγχους 
στην έξοδο των οχημάτων από τα πλοία, με την προϋπό-
θεση να συμμετέχουν Δημοτική Αστυνομία και Αστυνομία. 

Με λίγα λόγια, προθυμία υπάρχει, συντονισμός δεν 
υπάρχει και το παραεμπόριο ανθεί σε βάρος των Παρια-
νών επιχειρηματιών. 

Ο Δήμος πρέπει ν’ αναλάβει το συντονισμό των δυνάμε-
ων στη βάση της πρόσφατης απόφασης του υπουργείου, 
χωρίς πολλά πολλά. Οι συσκέψεις από κοινού είναι μόνο 
για κατανάλωση και αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Έγιναν άλ-
λωστε δύο ίσως και περισσότερες, αλλά η Πάρος εξακο-
λουθεί να είναι «όαση» για μικροπωλητές και παραεμπό-
ρους, αφού κανείς δεν τους ενοχλεί.

Nέο Αεροδρόμιο Πάρου 

Υπογράφεται η σύμβαση
Στη φάση της υλοποίησης περνάει το νέο αεροδρόμιο της 

Πάρου. Το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 
προσκαλεί την ανάδοχο εταιρία να υπογράψει τη σύμβαση κα-
τασκευής του έργου. Αυτό θα γίνει έως τις 7 Σεπτεμβρίου, 
σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου προς την ΠΡΙΣΜΑ 
ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., το οποίο δημοσιεύουμε:

«Θέμα: Κοινοποίηση Απόφασης έγκρισης του αποτελέσμα-
τος της δημοπρασίας και Πρόσκληση για υπογραφή σύμβα-
σης κατασκευής του έργου: «Νέο πεδίο ελιγμών Κρατικού 
Αερολιμένα Πάρου».

»Α) Η με αρ. πρωτ. οικ. 270/α/23/23-2-2012 Απόφαση 
έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

»Β) Το με αρ. πρωτ. 823/α/23/28-6-2012 έγγραφό σας.
»Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία μας προ-

σκομίσατε με το ανωτέρω (β) σχετικό, σας κοινοποιούμε την 
απόφαση της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας 
του έργου του θέματος, στην οποία αναδειχτήκατε μειοδότρια 
εταιρία και σας προσκαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της 
Υπηρεσίας μας (Πετράκη 28, Αθήνα, 6ος όροφος), μετά από 
σχετική ειδοποίησή σας, μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, προκειμέ-
νου να υπογράψετε τη σύμβαση του υπόψη έργου.

»Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχετε 
υποβάλει στην Υπηρεσία μας τις απαιτούμενες εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 35 του Ν. 3669/08, καθώς επίσης και ότι προβλέπεται 
από τα συμβατικά τεύχη». 

Ο Διευθυντής ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. Ελλάδας
Κ. Βαλαβάνης, Πολ. Μηχ. Με Β΄βαθμού. 

Σύσκεψη στην Περιφέρεια
για τα προβλήματα της Πάρου

Καταγραφή
χωρίς λύσεις

Παρουσία του Περιφερειάρχη 
Γιάννη Μαχαιρίδη, πραγματοποιήθη-
κε την Πέμπτη 26 Ιουλίου, η σύσκε-
ψη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
που έχει αναλάβει ο Αντιπεριφρειάρ-
χης Κυκλάδων, Γιώργος Πουσσαίος, 
για τον στοχευμένο σχεδιασμό δράσεων και πολιτικών για 
τα νησιά. 

Η συγκεκριμένη σύσκεψη  που ήταν προγραμματισμένη 
για την Πάρο, παραβρέθηκε και ο βουλευτής Κυκλάδων 
Νίκος Συρμαλένιος, ενώ συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πάρου, 
Χρήστος Βλαχογιάννης, με τον σύμβουλό του κ. Κουζούμη 
και τον Αντιδήμαρχο Π. Κουτσουράκη, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Τζώρτζης Μακρυωνίτης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Γρυπάρης και Τζανακόπουλος, υπηρεσιακά στελέχη 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και μέσω τηλεδιάσκεψης 
οι Αντιπεριφερειάρχες Σωτήρης Παμπάκας και Δέσποινα 
Διακοσταυριανού.

Ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, αλλά και τα έργα 
που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ήταν μερικά από τα θέματα 
που αναλύθηκαν στη σύσκεψη. Για τα συγκεκριμένα θέ-
ματα ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο σημαντικό πρό-
βλημα της πολύ μικρής απορρόφησης πόρων για τα έργα 
που έχουν αναλάβει οι δήμοι. Γι’ αυτό ζήτησε «να τρέξουν 
οι δήμοι, πιέζοντας προς πάσα κατεύθυνση για να ολοκλη-
ρωθούν τα έργα». 

Ο κ. Μαχαιρίδης διευκρίνισε πως συνολικά η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση έχει απορρόφηση περίπου 9% την ώρα που η 
Περιφέρεια “τρέχει” με 40% και υπενθύμισε πως υπάρχει 
κίνδυνος να χαθούν πολύτιμοι πόροι.

Για το ίδιο θέμα ο κ. Πουσσαίος δήλωσε στη ΦτΠ: «Σε 
κάθε περίπτωση και ευκαιρία εμείς αυτό που τονίζου-
με είναι να επισπεύσουν την απορρόφηση και αν χρειά-
ζεται και η δική μας βοήθεια, φυσικά παρέχεται. Τα έργα 
που υλοποιούνται από την Πάρο ξέρω ότι έχουν δυσκο-
λία στην ωρίμανση των φακέλων.  Είναι το πρώτο και το 
δυσκολότερο η κατάθεση των φακέλων των έργων και η 
δημοπράτησή τους στη συνέχεια. Εμείς οφείλουμε ως Πε-
ριφέρεια να επισημαίνουμε με κάθε τρόπο, ότι θα πρέπει 
να επισπευσθούν όλες οι διαδικασίες και να είναι πρώτης 
προτεραιότητας αυτά τα θέματα για τον κάθε Δήμο, όπως 
και της Πάρου». 

Ο κ. Πουσσαίος, αναφέρθηκε και στην εξαιρετικά επιτυ-
χημένη, όπως είπε,  λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης 
Αποβλήτων της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, 
προτείνοντας να διευρυνθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
και σε άλλα νησιά.

Για το θέμα των κατακρημνίσεων, που τέθηκε στη σύ-

σκεψη, ο κ. Πουσσαίος είπε, πως οι κατακρημνίσεις είναι 
ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ξεκινώντας 
από μια μελέτη, με την οποία στη συνέχεια θα αναζητη-
θούν πόροι για τη χρηματοδότηση. Σημείωσε επίσης, ότι 
θα αναζητηθούν υποστηρικτικές δομές από το ΥΠΕΚΑ, 
όπου έχουν την εμπειρία και τη γνώση, γιατί είναι ειδικής 
κατηγορίας τα έργα αυτά. Πρέπει, είπε,  να υπάρχει μια πο-
λυμελής και διαφορετικών ειδικοτήτων ομάδα που θα τα 
αντιμετωπίσει. 

Είπε επίσης, πως ο πρωτογενής τομέας έχει πολύ με-
γάλη σημασία. Θέλουμε τόνισε, να διατηρήσουμε τα χαρα-
κτηριστικά των Κυκλάδων, αλλά και των κατοίκων, δηλαδή 
ενασχόληση των αλιέων, των κτηνοτρόφων των παραγω-
γών, γι’ αυτό και πρέπει με κάθε τρόπο να υποστηριχτεί ο 
Πρωτογενής τομέας. 

Στον πρωτογενή τομέα αναφέρθηκε και ο αρμόδιος 
Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρης Παμπάκας. Τόνισε, ότι έχει 
ολοκληρωθεί η καταγραφή των προϊόντων από την Περι-
φέρεια και προετοιμάζεται το χαρτοφυλάκιο του κάθε νη-
σιού και το Καλάθι του Αιγαίου, ενώ η Αντιπεριφερειάρχης 
Δέσποινα Διακοσταυριανού, ανέλυσε τις δράσεις που ανα-
πτύσσονται στον τουριστικό τομέα για το νησί της Πάρου.

Στη σύσκεψη δεν δόθηκαν λύσεις στα προβλήματα της 
Πάρου, ούτε δόθηκε απάντηση στο ζήτημα που τέθηκε από 
τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη για τη μεταφορά αρμοδιο-
τήτων στους Δήμους από την 1/1/2013/. Δηλαδή, αν θα 
υπάρξει το ανάλογο προσωπικό και φυσικά οι απαιτούμε-
νοι πόροι. 

Πάντως, ο βουλευτής Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος 
χαρακτήρισε πολύ σημαντική την καθιέρωση των συγκε-
κριμένων συναντήσεων, καθώς όπως επεσήμανε βοη-
θούν στο να εξειδικευτούν πολιτικές νησιωτικότητας.

Σημαντικές χαρακτήρισε αυτές τις συναντήσεις και ο κ. 
Πουσσαίος. Καταγράφουμε είπε, τα θέματα που απασχο-
λούν τα νησιά και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και επί 
τόπου θέματα, διότι είναι παρόντες οι Δ/ντές όλων των 
υπηρεσιών που μπορεί να εμπλέκονται σε ένα έργο. Κυ-
ρίως όμως διαμορφώνουμε το σχεδιασμό που μπορεί να 
κάνει ο κάθε Δήμος με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτυπώ-
νεται στη συνέχεια και τον κεντρικό σχεδιασμό, αλλά πολύ 
περισσότερο, αυτό που μας ενδιαφέρει, ν’ αποτυπώνεται 
στον Περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό. 

Διάψευση
Διαψεύδει με ανακοίνωσή του της η Γενική Αστυνομική 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δημοσίευμα κυ-
ριακάτικης εφημερίδας με τίτλο: «Πάρος: Ένα περιπολικό 
και αυτό χαλασμένο». 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τα αναφερόμενα στο άρ-
θρο «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όσον 
αφορά στη δύναμη και τα μέσα που διαθέτουν οι αστυνομι-
κές Υπηρεσίες, στο νησί της Πάρου. Διευκρινίζεται, ότι στο 
νησί υπηρετεί αρκετά μεγαλύτερος αριθμός αστυνομικών, 
από αυτόν που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο. Η 
αστυνομική δύναμη του νησιού αποτελείται από 25 άτομα 
και ενισχύεται με άλλους 10 δόκιμους το καλοκαίρι. Επι-
πλέον, οι αστυνομικές Υπηρεσίες διαθέτουν επαρκή αριθμό 
λειτουργικών μέσων, σε υπηρεσιακά οχήματα και μοτοσι-
κλέτες».

Πτώση πεύκου σε Ι.Χ.
Ένα πεύκο έπεσε την περα-

σμένη εβδομάδα στο δάσος 
των Λευκών και καταπλά-
κωσε τρία αυτοκίνητα προ-
ξενώντας ζημιές στο ένα από 
αυτά.  Στον απεγκλωβισμό 
των τριών αυτοκινήτων βο-
ήθησαν δυο πυροσβέστες με 
ένα όχημα, γερανός δημοσίας 
χρήσης, ο πρόεδρος των Λευκών και κάτοικοι του χωριού. 
Στο σημείο για την καταγραφή του γεγονότος ήρθαν και 
δυο άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Παροικιάς.

Στο δασάκι, πολλά δέντρα έχουν γείρει, είτε λόγω των 
καιρικών συνθηκών, είτε λόγω γήρανσης και υπάρχει κίν-
δυνος να πέσουν. Ίσως θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, 
ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον ανάλογο περιστατικό.

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
Δήμου Πάρου

Κίνηση απελπισίας…
Προσκλήσεις προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για 

την αποστολή γιατρών στο νησί μας, έστειλε στις 29 Ιου-
λίου η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου 
Πάρου, σε μια ύστατη προσπάθεια να… συγκινήσει τους 
υπεύθυνους και ν’ ανταποκριθούν, έστω το Σεπτέμβριο, 
με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. 

Στο δελτίο Τύπου της ένωσης τονίζεται: 
«Η 2η ΔΥΠΕ, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθει-

ες να φέρει κλιμάκιο γιατρών στην Πάρο και στην Αντί-
παρο για την εξέταση των παιδιών των δύο  νησιών  και 
την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγρα-
φής τους στα σχολεία  και μετά από πιέσεις της ΕΝΩΣΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΟΥ, αποστέλλει νέα πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλες τις ΥΠΕ για το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Ελπίζουμε ότι κάποιοι καλοί άνθρωποι (ΓΙΑΤΡΟΙ) θα 
συγκινηθούν από το δράμα που περνούν τα παιδιά και 
οι γονείς των δύο νησιών και θα δηλώσουν συμμετοχή 
στην πρόσκληση που εξέδωσε η 2η ΔΥΠΕ. Δυστυχώς 
εκεί φτάσαμε. ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;;;».

Για το Δ.Σ. Ένωσης Συλλόγων Γονέων  Κηδεμόνων
Ο Πρόεδρος Γεωργιάδης Δημήτρης

Η Γεν. Γραμματέας Ραγκούση Κατερίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Πάρος, 27 Ιουλίου 2012 
NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου προκη-

ρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου στο Δημαρχείο Πάρου στις 31 Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 12.00΄.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην 
Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής στο τηλ. 22843-60129, απ’ όπου μπο-
ρούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης
Μάρκος Κωβαίος
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ πωλείται, α-
πό ενισχυμένο μπετό 2 Χ 3, 
δεν απαιτείται οικοδομική 
άδεια. Τιμή 3.600,00 €. Τηλ.: 
6937098076  

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
μεζονέτα 170 τμ, σε δι-
πλοκατοικία, πωλείται ή 
ανταλλάσσεται με οικόπε-
δο – οικία στην Πάρο. Τηλ.: 
6934509909 

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πω-
λείται ακίνητο, 230 τμ, 
αποτελούμενο από οικία 
στον 1ο όροφο 95 τμ, και 6 
δωμάτια στο ισόγειο, που εί-
ναι υπερυψωμένο. Πλήρως 
εξοπλισμένα, air condition, 
πολυκουζινάκι. Περι-
φραγμένο με δέντρα. Τιμή 
προσιτή. Τηλ.: 2284042718, 
6934298244

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι 156τμ. με 740τμ 
οικόπεδο, 200μ από τη θά-
λασσα. Πωλείται 240.000€. 
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια 150τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα 
με πηγάδι. Δίνονται χω-
ριστά ή μαζί, 650.000€.
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 

μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται α-
πό ιδιώτη, μια μεζονέτα 
150 τμ., με 3 κρεβατοκά-
μαρες, ένα διαμέρισμα 66 
τμ., με 2 κρεβατοκάμαρες 
και δυο οικίες 39 τμ. & 46 
τμ.. Όλα διαθέτουν τζάκι, 
κεντρική θέρμανση αυτό-
νομη, ντουλάπια κουζίνας 
και κρεβατοκάμαρας. 100 
μέτρα από την κεντρική 
παραλία της Αλυκής. Τηλ.: 
6932901931 

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 185.000€ Έκπτωση 
στα  μετρητά  ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο 
σύστημα, κτήμα 1800τ.μ. με 
10 ελιές, αμπέλι, οπωρο-
φόρα, βεράντες, πέργολες. 
120.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές  δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται πα-
λιό σπίτι 48 τμ, κοντά στο 
λιμάνι, τιμή 35.000 € και 
παλιά αποθήκη 31,8 τμ σε 
οικόπεδο 43,5 τμ, δίπλα 
στη θάλασσα. Τιμή 45.000 €. 
Τηλ.: 6944974682 (Κάρεν) 

ΝΑΟΥΣΑ (Αγ. Ανάργυροι) 
πωλείται διώροφη οικία 160 
τμ, (και για εισόδημα), χω-
ρίζεται και σε δυο οικίες. Σε 
οικόπεδο 300 τμ, σχεδίου, 
με δυο ανεξάρτητα studios 
με αυλή. Τιμή 300.000 €. 
Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr  

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται πα-
ρ α δ ο σ ι α κ ά 
σπίτια προς 
επισκευή, α-
πό 55.000€.  
Τ η λ . : 
6944974682 
(Κάρεν)   

ΒΟΥΝΑΛΙ, πωλούνται οι-
κίες 110 τμ και 75 τμ. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείται 
συγκρότημα μονοκατοικιών 
που αποτελείται από 2 με-
ζονέτες στα μπετά 110 τμ 
και 140 τμ και ένα οικόπεδο 
220 τμ εντός οικισμού. Τιμή 
ευκαιρίας και για κατασκευ-
αστές. Τηλ.: 6972162478  

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείται 
καινούρια οικία 80 τμ, με 
τζάκι, καλοριφέρ και υπό-
γειο 40 τμ. 150.000 €. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr 

ΚΛΗΜΑΤΑ, πωλείται οικία 
120τμ, σαλόνι, κουζίνα, 2 wc, 
3 υπνοδωμάτια, barbeque. 
Τηλ.: 6975065776.  

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμα-
νιού και ηλιοβασιλέματος. 
175.000 €  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

 ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ           
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ, α-
πό Λεύκες, Πρόδρομο έως 
Αλυκή, με παλαιά οικία ή 
με φάρμα, νόμιμο, σε ήσυ-
χη τοποθεσία, σε καλή τιμή. 
Τηλ.: 6977770151

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται 
οικόπεδο 1.200 τμ, κτίζει 
400 τμ, εντός σχεδίου, απε-
ριόριστη θέα, τιμή 140.000 
ευρώ. Τηλ.: 6977434760 

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ, 
πωλείται οικόπεδο, πα-
λιάς κοπής, 5,5 στρέμματα, 
οικοδομήσιμο και  καλλιερ-
γήσιμο . Τιμή 50.000 €  Τηλ.: 
6933393707 

ΕΛΗΤΑΣ, πωλείται α-
γροτεμάχιο 8 στρ., άρτιο 
και οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6942263782 

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικία) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλω-
μένο. Θέα. Τιμή 165.000€.  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 75.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά.  Τηλ. 6932285768 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο, κοντά στο 
λιμάνι, μπροστά στη θά-
λασσα, 4.000 τμ, με παλαιά 
οικία. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr    

ΝΑΟΥΣΑ (Αγ. Ανάργυροι), 
πωλείται οικόπεδο, σχεδίου, 
300 τμ, με άδεια για τρεις 
μεζονέτες. 200.000 €. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr    

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπε-
δο, 2.000 τμ, περιφερειακός, 
50.000 €. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr    

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, πωλείται οι-
κόπεδο, 4.000 τμ, 30.000 
€. Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα), www.gr8homes.gr 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται 
κτήμα 100 στρέμματα, πά-
νω από τα ΧΥΤΑ.  Τηλ.: 
6975065776 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΣΟΥΒΛΙΑ, ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία 85 τμ, με 2 υ/δ, 
κουζίνα, σαλόνι, τζάκι και αυ-
τόνομη θέρμανση.  Βεράντα 
με καταπληκτική θέα. Τιμή 
500,00 €. Τηλ.: 2284023596 
& 0014164985956 (από 
01/09) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΑΓΓΑ-ΤΡΥ-
ΠΗΤΗ, ενοικιάζεται δυάρι 
– τριάρι. Τηλ.: 6972077052 

ΚΩΣΤΟΣ, 8 χλμ από Πα-
ροικία, ενοικιάζεται ήσυχη 
νεόδμητη οικία, 48 τμ, ενιαία 
κουζίνα με καθιστικό, θέρ-
μανση, ηλιακό, βεράντες, 
ηλιόλουστη, δύο παρκινγκ, 
300 μ πριν το χωριό. Επι-
πλωμένη ή μη για όλο το 
χρόνο. Τιμή 350,00 €. Τηλ.: 
6942036686   

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ενοικιά-
ζεται σε ήσυχη περιοχή, 3 
δωματίων με a/c, επιπλω-
μένη με κήπο, για σεζόν 
ή για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6980453329.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται οι-
κία με δύο υπνοδωμάτια, 
με βεράντα, θέα και καλο-

ριφέρ, για όλο το 

χρόνο. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr   
 
ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα, 40 
τμ., 1ος όροφος, διαμπερές, 
πλήρως ανακαινισμένο, τιμή 
λογική. Τηλ.: 6976558842 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται οικία ισόγειο 
120τ.μ. με 3 υ/δ, κουζίνα με 
τζάκι σαλόνι & 1 w.c. Τηλ.: 
6975065776.

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζε-
ται βίλλα. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr 

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικι-
άζεται μεζονέτα, σε 
συγκρότημα, εκτός από Αύ-
γουστο  100 € ημερησίως. 
Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr    

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζονται και-
νούριες οικίες, με 1 ή  2 υ/δ, 
σε παραθαλάσσιο οικόπεδο. 
Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr   

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ πωλείται, 
πλήρως εξοπλισμένο, σε 
λειτουργία όλο το χρόνο. Ι-
δανικό και για ξενοδοχεία. 
Τηλ.: 6972706594 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται, στη 
Μάρπησσα, πλήρως εξο-
πλισμένο, λειτουργεί όλο 
το χρόνο, έτοιμο για χρή-
ση, τιμή ευκαιρίας, εύκολη 
μεταβίβαση αδείας. Τηλ.: 
6933393707 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ πωλείται 
στον Περιφερειακό της Πα-
ροικίας. Τιμή προσιτή. Τηλ: 
6986501002.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ INTERNET 
CAFÉ στην Παροικία πωλεί-
ται. Τηλ.: 6973302176 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΥΡΙΑ 35 ΕΤΩΝ, αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη βρέφους 

ή παιδιού σε δικό της 
χώρο, Δευτέρα – Παρα-
σκευή, πρωινές ώρες. Τηλ.: 
6934709113 (Παροικία) 

ΚΟΠΕΛΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ-
ΑΓΩΓΟΣ, αναλαμβάνει την 
φροντίδα βρέφους ή παι-
διού. Τηλ.: 6956304900  

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ και 
Δ’ κατηγορίας, έμπειρος, 
πρώην οδηγός ταξί, ζητάει 
εργασία εντός Πάρου. Τηλ.: 
6970530059, 2284043402 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
για γραμματειακή υποστήρι-
ξη με τουλάχιστον 2 χρόνια 
εμπειρία, γνώση Αγγλικών 
και υπολογιστών. Βιογραφι-
κά έως τις 20/08, στο 22840 
24911, kmparos@epapsy.
gr.

ΓΥΝΑΙΚΑ για βοηθός κου-
ζίνας εστιατορίου ζητείται. 
Τηλ.: 6932362568 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΠΟΙΟΣ ζητείται, να εργαστεί 
σε κεντρικό φαρμακείο της 
Παροικίας, για πλήρη απα-
σχόληση, που να γνωρίζει 
πολύ καλά την Αγγλική 
γλώσσα. Επιθυμητή η προ-
ϋπηρεσία. Τηλ. 2284021449 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ / ΠΩΛΗΤΗΣ 
ζητείται, για να εργαστεί σε 
κεντρικό φαρμακείο της 
Παροικίας, για πλήρη απα-
σχόληση, με εμπειρία στις 
πωλήσεις καλλυντικών, 
που να γνωρίζει πολύ καλά 
την Αγγλική γλώσσα. Τηλ.: 
2284022039 (κα. Φραγκού-
λη Ειρήνη) 

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
πωλούνται, 17άρες, με 5 
μπουλόνια, αχρησιμοποί-
ητες, από Honda CiViC 
μοντέλο 2007. Τιμή 370,00 
€. Τηλ.: 6974069312 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται για 
όλα τα επίπεδα, σε πολύ κα-
λές τιμές. Τηλ.: 6948448274 

ΧΩΜΑ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ πω-
λείται. Τηλ.: 6945383262 
(Χρήστος) 

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ 
– ΑΝΙΜΑΤΕΡ – DJ αναλαμ-
βάνει την παρουσίαση και 
μουσική επιμέλεια παντός 
είδους εκδηλώσεων, παιδι-
κών party, σε οποιοδήποτε 
χώρο. Τηλ.: 6944264145 (Νί-
κος) Έως 6 Σεπτεμβρίου. 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

Σας περιμένουμε στο καινούριο μας πατητήρι
στον Πρόδρομο,  για να βγάλετε το κρασί σας.

Τιμές φιλικές!

Ρούσσος Γ. Κωνσταντίνος
Τηλ: 6977786711

Έχεις site;
Μήπως θέλει ανανέωση;

Δεν έχεις;
Μπορούµε να σου φτιάξουµε!

graphic & web design

τ: 22840 28025
e: nadia@smileweb.gr

• σχεδιασµός & φιλοξενία ιστοσελίδων • SEO ιστοσελίδων
υπηρεσίες διαφήµισης στο διαδίκτυο
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: 
www.facebook.com/paroslife

If you have a smart phone, just 
download QRReader and scan this QR 
code and you will have a link straight 
to all the What's On information for 
Paros & Antiparos.

AUGUST 2012
CONTINUING...  

until 4 Aug, Lina Gavra, Jo Babari & Chara Hadji 
(jewellery & textiles) exhibition at Galerie Pontoporos, 
Naoussa. Duration 24/7-4/8. Info: 22840-52242, www.
pontoporos-gallery.com
 
until 4 Aug, Exhibition by Savina Kioseoglou 
(ceramics) & Loula Spanoudi (painting) at Anti Art 
Gallery, Kastro, Antiparos.  Duration: 28/7-4/8, daily 
11am-1pm & 7pm-12am. Info: 694-489-8924.
 
until 8 Aug, "Choices" group exhibition by Paulien 
Lethen, Jan Mulder and Apostolis Zolotakis at the 
Dimitracopoulos Building, Paroikia. Duration 29/7-
8/8, daily 8-11.30pm. Info: 22840-22700, www.
hollandtunnelgallery.com  
 
until 19 Aug, Conference 'Greece Can' discussing how 
to find ways out of the crisis, running from 6/7-19/8 at 
the House of Literature, Lefkes. Info: 
22843-60167/8, http://www.facebook.com/
HElladaMporei 
 
until 31 Aug, "Odyssey to the Orient" group exhibition, 
antique Japanese kimonos, music by Eirini Varthakouri 
Quartet and live jazz by Heleen Schuttevaêr & guests 
at Holland Tunnel Gallery, Paroikia. Duration 27/7-
31/8, open Fridays 8-11pm. Info: 22840-22195, www.
hollandtunnelgallery.com, www.heleenschuttevaer.nl
 
until 31 Aug, Apostolos Zolotakis mixed media 
exhibition at Porto Paros Hotel, Kolymbithres. Info: 
22840-52669,  www.zolotakis.com
 
until 15 Sep, Christian Stemper photography 
exhibition "Θαλασσολυκοι Lupimaris" at Paros Bay 
Hotel, Delphini Beach, Paroikia. Duration 7/6-15/9, 
open daily.  Info: 22840-21140, 694-658-1531, http://
stemper.at
 
until 30 Sep, "Cafe Electra (Faces)" exhibition by 
Eduard van Giel at The Warehouse, Kastro, Paroikia. 
Duration 17/5-30/9, daily from 12 noon. Info: www.
thewarehouse.gr  
 
until 30 Sep, Group painting & sculpture exhibition 
"Keep Running Greece" at Venus Art Gallery, Astir 
of Paros Hotel, Kolymbithres.  Duration 14/7-30/9. 
Info: 22840 57976-84,  www.astirofparos.gr,  www.
natasalavda.gr

until 30 May 2013, Maria Vlanti (sculpture) & Nikos 
Vlachos (painting) exhibition at Franca Scala Restaurant, 
Paroikia, tel: 22840-24407, 7.30pm-12.30am.  Nikos 
Vlachos at Fotis Αrt Café, Aghios Dimitris, Naoussa, 
10am-3am, tel: 697-033-9326. Duration 9/6-30/5/13. 
Info: 697-033-9326, Medusa Art Gallery 210-724-4552, 
www.medusaartgallery.com 

3 Aug, Opening of book exhibition at Alyki Beach. 
Duration 3-13/8.
 
3 Aug, 8pm, Annual Event celebrating 10 years of 
the Friends of Paros Association "Solidarity Days'with 
live music from Vasilis Rakopoulos & A.Polychronou at 
Paros Park, near Naoussa. Info: www.friendsofparos.
com
 
3 Aug, 8-11pm, Live jazz with Heleen Schuttevaêr 
& guests, ‘Madame Butterfly’,  Public Model 
Drawing Class with Alice Meyer Wallace at Holland 
Tunnel Gallery, Paroikia. Info: 22840-22195, www.
hollandtunnelgallery.com, www.heleenschuttevaer.nl
 
3 Aug, 9.30pm, The Burger Project live at Cine 
Oliaros, Antiparos. Entrance 6€.  
 
3 Aug, 10.30pm, the Paros Women's Association 
Ariis invite all the women of Paros to join them for 
drinks and music at Blue Lounge, Paroikia. 

 
4-5 Aug, 13th Beach Volleyball Tournament organised 
by Paros Nautical Club at Livadia Beach, Paroikia. Info: 
NOP 22840-21800, www.paros-sailing.gr
 
4-9 Aug, Marble sculpting seminars at Nikos 
Perantinos workshop, Aghia Anna, Paroikia. Info: 
22840-23871, 693-750-4433.
 
4 Aug, 8.30pm, Artist talk & opening of exhibition 
"Pythagorean Tetraktys" by Kelly Athanasiadou at 
Apothiki Art Center, Paroikia. Duration 30/7-9/8, daily 
10.30am-1.30pm & 7-11pm. Info:  697-954-0416,  
www.apothiki.com
 
4 Aug, 9pm, Opening of Artway Exhibition at 
Ag.Athanasios, Naoussa. Duration 1-15/8, daily 11am-
2pm & 7-10pm.  Info:  699-818-7749, 
http://www.arthellas.gr/syllogoi/artway.html 
 
4 Aug, 9.30pm, Live concert with Lavredi Mahairitsa, 
Dimitris Starovas, Tonino Carotone & Piluka Aranguren 
at Municipal Stadium, Paroikia. Info:  
 
5 Aug, 8.30pm, Opening of exhibition by Louisa 
Kentrou (painting) at Anti Art Gallery, Kastro, Antiparos.  
Duration: 5-10/8, daily 11am-1pm & 7pm-12am. Info: 
694-489-8924, 697-440-0035.
 
6 Aug, 9.30pm, Fish festival of Sotiros at Alyki beach 
with music, fish & local wine. Info: Maria 22840-92217.

6 Aug, 9.30pm, Festival of Sotiros in Papa-Georgi 
Stamena Square, Marpissa with live music & dancing. 
Info: 22840-41217.
 
6 Aug, evening, Festival of Sotiros in Kambos, 
Antiparos. Info: 22840-61005.
 
6-12 Aug, Paros Tennis Open Cup August 2012 at the 
Paros Tennis & Sports Club, Ag. Irini. Info: 22840-24280,
www.parostennisclub.com
  
7 Aug, Opening of Antonis Skiadas exhibition 
"Constructions & Creations from Sea Materials" at 
Anemomilos Gallery, Angeria. Duration 7-31/8. Info: 
22840-91089.
 
7 Aug, 8.30pm, Lecture "Marine Environment & 
Culture" by oceanographer Peter Nicolaides, Papa-
Georgi Stamena Square, Marpissa. 
Info: 22843-60167/8.
 
7 Aug, 8.30pm, Opening of Eugenia &Ioanna Karlou, 
Alexia Zefkili painting exhibition "Peplum" at Galerie 
Pontoporos, Naoussa. Duration 7-18/8. Info: 22840-
52242, www.pontoporos-gallery.com
 
8 Aug, 8-11pm, Closing reception of "Choices" group 
exhibition and live jazz with Heleen Schuttevaêr & 
guests at Dimitracopoulos Building, Paroikia. Info: 
22840-22195, 22700, www.heleenschuttevaer.nl
 
9 Aug, 8.30pm, Children's performance of Hansel & 
Gretel by Thymeli-Elli Bozikiadou Theatre Company in 
Mando Mavrogenous Square, Paroikia. Info: 22843-
60167/8.
 
9 Αug, 9.30pm, Kostis Maravegias (Maraveyas Ilegal) 
live concert at the Paros Park near Naoussa. Admission 
15€. Info: 22840-53573, www.parospark.com
 
10 Aug, 8pm, Opening of Jun-Pierre Shiozawa's 
Painting Exhibition "Sacred/Wild" at the Aegean 
Center Studios (opposite the Aegean Center), Paroikia.  
Duration 10-20/8, daily 11.30am-1.30pm & 7-11pm.  
Info: 698-216-7895, www.junpierre.net
 
10 Aug, 8-11pm, Live jazz with pianist/vocalist 
Heleen Schuttevaêr & guests, Soirée Orientale with 
Paulien Lethen and Rory Brennan at Holland Tunnel 
Gallery, Paroikia. Info: 22840-22195, 22700,  www.
hollandtunnelgallery.com, www.heleenschuttevaer.nl
 
11-15 Aug, 1st Commercial-Cultural Festival of Paros 
with local products organized by the Trade & Business 
Association of Paros-Antiparos on the seafront under 
the Kastro, Paroikia. Info 22840-22262, www.esparou.
gr, www.facebook.com/sylogosp 
 
11 Aug, 9.30pm, Evening of Island-style music and 
song with the band of Antonis Konitopoulos, Stellina 
Konitopoulou & Manolis Kondylis in the courtyard of 
the Marmara Gymnasio School. http://www.asteras-
marmaron.gr/

Για την ομορφιά σας... ένας είναι ο προορισμός
Είναι γεγονός ότι τα περιποιημένα νύχια είναι απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την εμφάνιση της σύγχρονης γυναίκας. Η συστημα-
τική περιποίηση τους δεν εξασφαλίζει μόνο την υγεία τους αλλά 
αναδεικνύει το στυλ κάθε γυναίκας σε κάθε περίσταση.
Το κατάστημα καλλυντικών Galerie de Beate  στη Νά-
ουσα με αυστηρά κριτήρια επαγγελματισμού που έχει 
θέσει εδώ και τρία χρόνια, κάνει επιπλέον βήματα στον 
τομέα παροχής υπηρεσιών και προσφέρει στο εξής και 
υπηρεσίες μανικιούρ χρησιμοποιώντας τα κορυφαία 
επαγγελματικά προϊόντα Peggy Sage. Απλό μανικιούρ, 
γαλλικό, μόνιμο βερνίκι, και τρισδιάστατα σχέδια είναι 
μερικές από τις τεχνικές που εφαρμόζονται. Σε κάθε 
επίσκεψη σας, δώρο η θεραπεία παραφίνης. Κλείστε 
λοιπόν τώρα το ραντεβού σας και εξασφαλίστε άψογη 
περιποίηση και αποτέλεσμα που θα σας κάνει να ξεχω-
ρίζετε!
Νάουσα τηλ 22840-51860

Δείτε το σε 3D Animation Design πριν το κατασκευάσετε...
Με το τεχνικό γραφείο PHC ανακαινίστε την κατοικία σας, το γραφείο σας, το κατάστημα σας ή 
κατασκευάστε τα από τα θεμέλια, αφού πρώτα περιηγηθείτε εικονικά στους χώρους και επιλέξε-
τε τον τέλειο συνδυασμό χρωμάτων και υλικών. Το γραφείο PHC ( Paros home constructions) 
δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και εφαρμογής με 
εμπειρία σε μονοκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, 
ανακατασκευές,  αποκαταστάσεις και διαρρυθμίσεις. Παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
• Αρχιτεκτονική μελέτη 
• Έκδοση οικοδομικών Αδειών
• Μελέτη εφαρμογής
• Επίβλεψη Εργοταξίου
• Διερεύνηση και αξιοποίηση ακινήτου 
• Εργολαβία
Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών πραγμα-
τοποιείται και με τη συνεργασία επιλεγμένων και 
έμπειρων επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων 
(στατικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι, αρχιτέκτο-
νες τοπίου, γραφίστες, σχεδιαστές κ.α.), ενώ η 
μακρόχρονη συνεργασία με δοκιμασμένα  συ-
νεργεία όλων των ειδικοτήτων, εξασφαλίζει την 
ασφαλή μετάβαση από το σχεδιασμό στην υλο-
ποίηση και την κατασκευαστική αρτιότητα του τελικού προϊόντος. Το τεχνικό γραφείο μας είναι 
εξοικειωμένο με σύγχρονους μεθόδους σχεδιασμού και είναι εξοπλισμένο με τα πιο ενημερω-
μένα λογισμικά τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης . Δίνεται έτσι η δυνατότητα για:
• Άμεση μεταφορά και ξενάγηση σε εικονικό χώρο. • Ευελιξία για τροποποιήσεις στο σχεδιασμό 
και ταχύτητα στην ολοκλήρωση των τελικών σχεδίων. • Την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη 
ανάλογα με τις ανάγκες του, σύμφωνα πάντα με την παραδοσιακή Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.
Μάρπησσα 6987003005

P A R O S  H O M E  C O N S T R U C T I O N S

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  &  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Τ Ε Ρ Ο Β Α Σ
Πτυχ. Αρχιτεκτονικού Σχεδίου - Μελ. ∆οµικών έργων - Κατασκευαστής

κιν 6987 003 005  e-mail info@paros-home.gr   web www.paros-home.gr

Τρισδιάστατες παρουσιάσεις
σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο!

Oµάδα σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων & πολιτικών µηχανικών
απόλυτη συνέπεια & πρωτοπορία στο χώρο

νέες ιδέες

Σχεδιάζουµε το σπίτι σας,

χτίζουµε τα όνειρά σας στην Πάρο...

Δήλωση του Βασιλείου Καρποδίνη, συζύγου
της αγρίως δολοφονηθείσης  Αγγελικής Καρποδίνη

Η αστυνομία έκανε πολύ καλά την δουλειά της. Τους οφείλουμε τα  θερμά συγχαρητή-
ρια. Η πολιτική εξουσία όμως δε διαθέτει την απαραίτητη βούληση να καθαρίσει το πρό-
βλημα της εγκληματικότητος , ιδίως αυτής της αδέσποτης και εισαγόμενης   εγκληματικό-
τητος και εξελίσσεται η ιδία σε απειλή κατά της ασφάλειας των  πολιτών.

Θα διαβάσατε ότι ο δολοφόνος της συζύγου μου Αγγελικής  προ διμήνου βγήκε από 
την φυλακή και διέπραξε τουλάχιστον αυτό το έγκλημα και την επίθεση στην Ηλιούπολη 
με παρ’ ολίγον τρεις νεκρούς. Πάντοτε με στόχο τη ληστεία. Πιθανολογώ μετά βεβαιότη-
τος, ότι στο διάστημα αυτό έχει διαπράξει και άλλα κακουργήματα. Ο «Μοναχικός λύκος», 
όπως τον αποκαλούν,  είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της απειλής για όλους τους πολί-
τες . Χθες εμείς, σήμερα αύριο εσείς και ίσως ξανά εμείς!

Τι θα γίνει όμως με τους άλλους λύκους, τους δεσποτικούς λύκους,αυτούς που επιτρέ-
πουν ομαδικά και με τόση απάθεια και ελαφρότητα αυτήν την εγκληματική ανακύκλωση; 
Και ποιά θα είναι η ποινή του εγκληματία και η τύχη της έκτισής  της; Διότι ασφαλώς θα 
έχουμε και τρίτο γύρο εγκλήματος του «μοναχικού λύκου». Αν αυτός είναι ο δεύτερος 
γύρος του.

Τη λύση του προβλήματος την γνωρίζουμε όλοι. Πότε όμως θα τη μάθουν και κυρίως 
πότε θα την εφαρμόσουν αυτοί οι δεσποτικοί λύκοι της ζωής μας; Πότε άραγε θα υπάρξει 
και ο δικός μας Guliani;

Απόπειρα κλοπής
Την 01-08-2012/05,00 στην Πάρου, συνελήφθησαν από περιπολούντες αστυνομικούς 
δυο αλλοδαποί υπήκοοι Γεωργίας ηλικίας 22 και 17 ετών, γιατί νωρίτερα επιχείρησαν να 
διαρρήξουν επιχείρηση εστιατόριο περιοχή Λιβάδια. 

Ο 22χρονος διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στην χώρα.

Κλοπή
Στις 30 Ιουλίου, τις πρωινές ώρες στην Πάρο, άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από δωμάτιο 

που διέμενε αλλοδαπός χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Οι Δράστες αναζητούνται.



Για τις μεταφορές των καλλιτεχνών www.polostours.gr


